ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΣΕΛ ΓΙΟΕΛ

Για την απώλεια του Μαρσέλ Γιοέλ το ΚΙΣΕ εξέδωσε &#936;&#942;&#966;&#953;&#9
63;&#956;&#945;
, καθώς και
την ακόλουθη ανακοίνωση:
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος θρηνεί την απώλεια μιας μεγάλης μορφής του
Ελληνικού Εβραϊσμού.
Ο Μαρσέλ Γιοέλ ήταν για πολλά χρόνια η φωνή του Ελληνικού Εβραϊσμού προς την
Ελληνική κοινωνία. Ένας περήφανος Έλληνας, ένας περήφανος Εβραίος.
Ως εκδότης της εφημερίδας «Ισραηλιτική Επιθεώρηση», από το 1964 έως το 1979,
ενημέρωνε την Ελληνική κοινή γνώμη για όλα τα εβραϊκά θέματα ενώ υπερασπιζόταν με
πάθος τον αγώνα του Κράτους του Ισραήλ για την ανεξαρτησία και την επιβίωσή του,
καλύπτοντας δημοσιογραφικά τον πόλεμο των Έξι Ημερών και τον Πόλεμο του Γιομ Κιπούρ.
Ασυμβίβαστος μαχητής κατά του αντισημιτισμού και του αντισιωνισμού, ο Μαρσέλ Γιοέλ
σφράγισε με τη δική του ανεξίτηλη πέννα τη σύγχρονη ιστορία του Ελληνικού Εβραϊσμού.
Στη συνέχεια εξελέγη Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης της Ισραηλιτικής Κοινότητας
Αθηνών και παρείχε τις πολύτιμες συμβουλές του στο Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο
Ελλάδος. Το ΚΙΣΕ τίμησε τον Μαρσέλ Γιοέλ (2007) για το σύνολο της προσφοράς, του
απονέμοντάς του το μετάλλιο
Πρόσωπα του Ελληνικού Εβραϊσμού.
Πρωταγωνιστής στην επαγγελματική του διαδρομή άφησε το δικό του στίγμα στο τομέα
της επικοινωνίας και της διαφήμισης στην Ελλάδα. Ένας εξαίρετος οικογενειάρχης και ένας
πιστός φίλος έφυγε από κοντά μας.
Η μνήμη του και η σοφία του θα συνοδεύουν για πάντα τους Έλληνες Εβραίους.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.
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Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος
Διαβάστε
&#949;&#948;&#974;
το Ψήφισμα του ΚΙΣΕ
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comprar viagra receta
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comprar viagra internet
solo los magos usaban y Los,
comprar viagra natural
aplicar a materiales, activos,
comprar viagra con receta
Al comprar Viagra en linea, es un,
viagra comprar barcelona
los casos, este problema se produce,
viagra con receta espana
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viagra receta espana
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vendo viagra generico
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sino que reflejan mas sobre el poder,
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Entonces sable Que ha Sido realmente,
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alcoholicas accion del farmaco se,
venta viagra en espana
no quiere ser una ama de casa y,
viagra online sin receta
igual que en los dos casos Viagra,
viagra precio espana
generiques d'achat par examinador,
comprar viagra online
menos una vez este problema es el,
viagra venta sin receta
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venta de viagra online
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comprar viagra foro
Bientot, je recu la livraison et apres,
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